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Bliwa och
hållbarheten
För Bliwa har hållbarhet alltid varit en naturlig del av vår själ och
utgör grunden som hela vår verksamhet vilar på. Vi är ett företag
ägt av kunderna. Som försäkrar människor – inte saker. Som har
kundernas och samhällets långsiktiga trygghet som yttersta
uppdrag och drivkraft. Som vid överskott inte delar ut det till aktieägare utan till kunderna, i form av ett starkare erbjudande eller en
lägre premie. Något som skapar tryggare kunder och därmed
också ett tryggare samhälle.

Varför är hållbarhet så viktigt för Bliwa? Ett svar är
att social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är
avgörande för att vi som företag och vårt samhälle
ska hålla i längden. Ett annat svar är att hållbarhet är
grunden i det vi gör. Kunden är vår viktigaste intressent och står, tillsammans med våra medarbetare, i
fokus för vårt hållbarhetsarbete.
Att hållbarhet genomsyrar all vår verksamhet
betyder att vi alltid vill agera ansvarsfullt och trovärdigt i alla våra roller; som försäkringsgivare, samarbetspartner, arbetsgivare och som investerare. Att bekämpa klimatförändringarna är ett mål som påverkar
hela vår hållbarhetssträvan. Genom våra placeringar
har vi möjlighet att bidra till en hållbar omvärld där vår
kapitalförvaltning sker enligt en grön investeringsprofil
med fokus på långsiktigt hållbara alternativ. Prioriteten
ligger på att stötta FN:s globala mål. Det är också vår
övertygelse att vi genom detta dessutom skapar bättre
förutsättningar för långsiktigt god avkastning. Nu
senast gläder vi oss åt att vi under 2021 levererade en
historiskt hög avkastning på det förvaltade kapitalet.
I den egna verksamheten är miljöpåverkan relativt
begränsad men även här kan vi göra skillnad genom

energieffektivisering och övergång till förnybar el,
minskat resande, minskade pappersutskrifter, källsortering och minskat matsvinn och ökad användning
av digital mötesteknik. Vi ställer löpande allt högre
krav på våra leverantörers hållbarhetsstrategier.
I vår roll som försäkringsgivare är alltid målet att
göra skillnad både på ett socialt och ett ekonomiskt
plan. Alla våra försäkringsprodukter och erbjudanden
bidrar till ett hållbarare samhälle och en tryggare
omvärld. Vi bidrar till människors ekonomiska trygghet
vid sjukdom, olycksfall, arbetslöshet och dödsfall.
Genom samarbetspartners arbetar vi för att förebygga
mental ohälsa, ett stort och mycket viktigt område
idag. Gruppförsäkring som vi jobbar med skulle närmast kunna beskrivas som en privat socialförsäkring.
Den är enkel och prismässigt fördelaktig för de flesta
inkomstlägen och därmed tillgänglig för de allra flesta.
Vi vill vara bäst på att försäkra människor och vara det
självklara valet för arbetsgivare, fackliga organisationer
och andra typer av organisationer och grupper
av individer.
Våra egna medarbetare är också ett tydligt fokus
för vårt hållbarhetsarbete. För oss är det viktigt att
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vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare, som
erbjuder en hälsosam och stimulerande arbetsmiljö
där våra medarbetare mår bra, utvecklas och känner
tillit, engagemang, gemenskap och trygghet. För att
vara en långsiktigt hållbar arbetsgivare tror vi mycket
på att fortsätta utveckla en miljö som bidrar till att alla
medarbetare, oavsett roll, har insikter om vad som
skapar kundvärde och vad som bidrar till ömsesidig
affärsmässighet. Vidare tror vi på att tillsammans
skapa en miljö där kompetens samt ständigt lärande
prioriteras. Till det har vi ambitiösa och tydliga mål
som vi följer kontinuerligt. En långsiktigt hållbar
arbetsplats, byggd på sunda värderingar är också
avgörande för att vi både kan behålla dagens duktiga
medarbetare och knyta till oss ny kompetens.

Ett långsiktigt hållbart företag med ambitionerna
att bygga långvariga relationer med både kunder,
medarbetare och omvärlden i övrigt är en förutsättning för ett ett finansiellt starkt företag. Bliwa har
alltid låtit långsiktig stabilitet gå före kortsiktiga
vinster. Ett stabilt finansiellt resultat över tid är en
viktig bas för att kunna utveckla verksamheten och
finnas till för våra kunder.
En självklarhet är att ha en robust och ändamålsenlig företagsstyrning. De senaste åren har många
nya regelverk implementerats i verksamheten och
gemensamt för dessa är att stärka kundskyddet och
bidra till ett högre samhällsskydd. Mycket av aktuella
och kommande regelverk har just fokus på hållbarhetsområdet och vi ser positivt på att vi och hela finanssektorn genom dessa regelverk ökar takten i
vårt arbete.

Bliwas tre fokusområden

En hållbar
omvärld

Ett tryggt
och hållbart
erbjudande

En långsiktig
och hållbar
verksamhet
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En hållbar omvärld
Vår vision är att tillsammans med våra kunder och samarbetspartners skapa en trygg och hållbar framtid. För att kunna
åstadkomma detta behöver vi blicka utanför vår egen verksamhet
och vara med och påverka vår omvärld. Detta gör vi bäst genom
ansvarsfulla investeringar som bidrar till omställningen till en
hållbar finansiell sektor och EU:s gröna giv samt bidrar till att
minska klimatpåverkan genom ett minskat koldioxidavtryck.

Så bidrar vårt fokusområde
Kundens intresse står i fokus genom vår ömsesidighet
Våra kunder kan känna sig trygga med att vi alltid
sätter kundens intresse först, eftersom kunderna är
våra ägare. Vår ömsesidighet innebär att våra kunder
äger oss och vi återinvesterar vår vinst för att kunna
sätta kundens krav på trygghet och hållbarhet främst.
Ansvarsfulla investeringar
Vi undviker investeringar i fossila bränslen och säkrar
investeringar som bidrar till en positiv klimatpåverkan
och som även bidrar till att minska vårt koldioxidavtryck. Under 2021 minskade vi vårt avtryck med
hela 23 procent i aktieportföljen.

Genom branschorganisationer kan vi
vara med och påverka
Vi är medlemmar i Svensk Försäkring och vi investerar
uteslutande i fonder hos förvaltare som har signerat
och efterlever FN:s principer för ansvarsfulla
investeringar (PRI). Detta bidrar till att säkerställa att
vi investerar vårt kapital i tillgångar som bidrar till en
positiv klimatpåverkan. Genom medlemskap i
branschorganisationer som Svensk Försäkring och
gemensamma nätverk är vi med och påverkar arbetet
med den gröna omställningen.
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Ett tryggt och
hållbart erbjudande
Genom att vara lyhörda och transparenta gentemot våra kunder och
samarbetspartners skapar vi tillsammans ett tryggt och hållbart
erbjudande. Vår ömsesidighet innebär att vi ägs av våra kunder
och att vi återinvesterar vår vinst för att kunna skapa ett ännu
bättre försäkringserbjudande för våra kunder. Genom vår expertis
inom personriskförsäkringar ser vi till att våra kunder är rätt
försäkrade och förstår sitt försäkringsskydd. Tillsammans finns vi
där och mildrar konsekvenserna om det oförutsedda skulle inträffa
och hjälper våra kunder att snabbt komma tillbaka till sin vardag
och på så sätt bidrar vi till ett starkare samhälle.

Så bidrar vårt fokusområde
Hög service och rätt försäkringsskydd
Genom bra digitala tjänster och hög service i alla
kundmöten hjälper vi våra kunder att förstå sitt
försäkringsskydd och ser till att de är rätt försäkrade
om något oförutsett inträffar. Genom vårt kundinsiktsarbete kan vi också fånga upp vad vi kan göra bättre
framöver för att ytterligare kunna erbjuda våra kunder
ett bra försäkringserbjudande. Vi arbetar strukturerat
med kundklagomål om någon kund har synpunkter.
Enkelhet och digitalisering
Via enkla, snabba och smidiga tjänster effektiviserar
och digitaliserar vi våra försäkringsflöden så att våra
kunder kan se över sitt försäkringsskydd och teckna
försäkringar när det passar dem. Vi arbetar också med
kontinuerlig förbättring av våra handläggningsrutiner och system för att kunna erbjuda en effektiv
och säker ärendehandläggning som gör det enkelt för
våra kunder att snabbt få den hjälp de behöver.

Våra försäkringar når många och bidrar
till ett starkare samhälle
Genom att erbjuda försäkringar till fackförbund och
företag både med och utan kollektivavtal når vi många
personer i Sverige och kan erbjuda ett bra försäkringsskydd. Vi bidrar också på så sätt till mer hållbara
arbetsgivare. Våra försäkringar är med och bidrar till
ett starkare samhälle genom att till exempel tillgängliggöra vården för fler. Genom vår inkomstförsäkring
ser vi till att trygga våra kunders finansiella ersättning
när deras anställning plötsligt blir otrygg och de
hamnar utanför arbetsmarknaden.
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En långsiktig och
hållbar verksamhet
För att kunna ha en långsiktig och hållbar verksamhet under
en lång tid framöver behövs en god företagsstyrning, god
riskhantering och stabila nyckeltal.
En långsiktig hållbar verksamhet innebär också hållbara
medarbetare. Vi erbjuder därför en hälsosam arbetsmiljö med bra
arbetsvillkor med möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Vi erbjuder
även framtidens kontor som är en samlingsplats för våra medarbetare. För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs och
mår bra.
Vi bidrar också till en bättre värld genom att skänka pengar
till välgörande ändamål. Under 2021 skänkte vi pengar till
organisationen Ecpat som är en barnrättsorganisation som
arbetar mot sexuell expolatering mot barn.

Så bidrar vårt fokusområde
En långsiktig hållbar aktör
En förutsättning för att vi ska kunna vara en långsiktig
hållbar aktör är stabila nyckeltal som bidrar till att
skapa en trygghet för våra kunder och till vår fortsatta
styrka och stabilitet. Tillsammans med en god företagsstyrning säkerställer vi att vi kan vara konkurrenskraftiga över tid samt att vi står väl rustade inför de
utmaningar som finns framför oss. Genom att integrera hållbarhetsrelaterade risker i vår företagsstyrning och riskhantering säkerställer vi att vi har verktyg

och står starkt rustade inför klimatrelaterade katastrofer, men också mot andra oförutsedda händelser.
En god företagsstyrning präglas också av en god
företagskultur. Därför har vi tagit fram tydliga värderingar som kompletteras av våra riktlinjer för etik
och visselblåsning.
Genom arbete med nya regelverk kan våra kunder
vara trygga med att vi värnar om deras bästa för att
kunna erbjuda ett starkt försäkringspaket som
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entskyddet. Vi arbetar också med att förhindra att vi
utnyttjas för penningtvätt eller att våra ersättningar
är med och finansierar olagliga flöden eller annan
organiserad brottslighet.
Hållbar & attraktiv arbetsgivare
För att kunna vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare arbetar vi med att få våra medarbetare att må
så bra som möjligt. Vi erbjuder ett flexibelt arbetssätt
med frekventa avstämningar där vi tillsammans
skapar dialog för att kunna tillvarata våra medarbetares kunskaper och talanger på bästa sätt samtidigt
som vi sätter fokus på individens mående och hälsa.
Vi erbjuder även friskvårdsbidrag, massage och
kontinuerliga hälsosatsningar eftersom vi vet att fysisk
aktivitet är viktigt för att skapa en bra och hållbar
hälsa som varar över tid. Vi har också en medarbetarklubb som anordnar roliga aktiviteter för
våra medarbetare.
Vi arbetar med kontinuerlig kompetensutveckling
där vårt mål är att skapa en lärande organisation.

Detta gör vi bland annat genom att erbjuda inspirerande lunchföreläsningar och digitala utbildningar.
Minskad klimatpåverkan genom framtidens kontor
Vi erbjuder ett modernt kontor beläget mitt i
Stockholms city där våra medarbetare kan träffas och
integrera med varandra. Vi erbjuder förmånscykel så att våra medarbetare kan öka sin vardagsmotion och förbättra sin hälsa samtidigt som vi
minskar vårt resande och klimatavtryck. Genom att ha
ett huvudkontor minskar vi antalet tjänsteresor och vi
har lärt oss av pandemin att öka våra digitala möten
med såväl kunder som samarbetspartners.
Genom att ha ett energieffektivt, modernt kontor
där vi källsorterar och minskar vårt matsvinn är vi med
och bidrar till ett minskat klimatavtryck. Vi ställer
också ett antal krav på våra leverantörer och underleverantörer så att våra inköp är med och bidrar till
ett bättre och mer hållbart samhälle.
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Ansvarsfulla investeringar
Hur vi på Bliwa förvaltar våra kunders kapital är ett område där
vi genom ansvarsfulla investeringar verkligen kan bidra till de
långsiktiga klimatmålen. Vår övertygelse är att vi genom detta
också skapar bättre förutsättningar för långsiktigt god avkastning.

Bliwa har en grön investeringsprofil och varje investeringsmöjlighet utvärderas med fokus på långsiktig
hållbarhet. Vi investerar uteslutande i fonder hos förvaltare som har signerat och efterlever FN:s principer
för ansvarfulla investeringar (PRI) och som investerar
i företag som är mer hållbara än andra likvärdiga företag. Våra investeringar ska bidra till att uppfylla FN:s
globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).
Prioritet ligger på att stötta 1,5-gradersmålet.
Idag investeras en majoritet av våra placeringstillgångar i fonder som tydligt bidrar till en hållbar miljö
och ett hållbart klimat. Vi tittar även på investeringar
som uppfyller andra FN-mål än de miljö- och klimatrelaterade. Det kan exempelvis handla om finansiering
av sociala initiativ som bidrar till minskad fattigdom,
bättre livsvillkor och ökad jämställdhet. Vi undviker
helt investeringar i kolbolag och även till största del i
verksamheter som producerar eller använder andra
fossila bränslen. Vi investerar i företag inom finanssektorn, informationsteknologi, hälsovård och industribolag som har låga utsläpp och bidrar med lösningar
för att minska negativ miljöpåverkan. Tillsammans med
en rad andra långsiktiga aktörer har vi bildat det nya
fastighetsbolaget Granit Bostad som kommer att
investera i långsiktigt hållbara bostäder. Framåt siktar
vi på att ha en helt koldioxidneutral portfölj. Än så
länge finns det utmaningar kring främst den data som
används för att mäta koldioxidavtryck i finansiella
investeringar, även om marknaden utvecklas snabbt
mot ökad transparens. Vårt mål är tydligt och därför

gör vi både negativ och positiv screening av vår portfölj
för att på så sätt kunna följa hur vi taktar mot målet.
Den negativa screeningen fångar det vi bedömer som
kontroversiella bolag och väljer aktivt bort denna typ
av placeringar om fondförvaltaren inte kan påvisa en
förändring. Detta innebär att vi är med och påverkar
genom såväl vår granskning som våra dialoger med
fondförvaltarna. De flesta fonder tillämpar även positiv
screening, som visar på vilket bidrag investeringarna
har på ett mer hållbart samhälle och en mer hållbar
miljö. Med våra förutsättningar kan vi kan göra skillnad. Vi gör vår röst hörd bland förvaltarna och vi ser
löpande att det görs förändringar i vår riktning.
Hållbara investeringar avkastar långsiktigt bäst
Den erfarenhet vi har med oss bekräftar att hållbara
investeringar ger en långsiktigt högre avkastning. Det
sker både genom att undvika oönskade risker i bolag
med dåliga framtidsutsikter och genom att tillvarata
affärsmöjligheter i den hållbara utvecklingen. Det
finns också en efterfrågan hos kunderna. Det är
mycket som kretsar kring långsiktigt ansvarsfulla
investeringar, vilket naturligtvis är en utveckling vi på
Bliwa välkomnar. På en marknad där så mycket kapital
styrs mot hållbara investeringsalternativ är det en
utmaning att hitta de rätta gröna investeringsmöjligheterna till ett rimligt pris. Samtidigt är vi långsiktiga
placerare som ska leverera stabil avkastning över tid.
Då anser vi att det är den gröna vägen som gäller.

BLIWAS HÅLLBARHETSARBETE 2021

8

En hälsosam arbetsplats
Bliwa styrs av ömsesidiga principer och ett mycket starkt kundfokus,
vilket också sätter en tydlig prägel på medarbetarfrågorna. Centralt
är att skapa en hälsosam arbetsmiljö där medarbetarna ges rätt
förutsättningar, att utvecklas och hitta en sund balans i livet.
Målet är att skapa en stark företagskultur där våra värderingar blir
styrande. Allt detta för att utveckla Bliwa framåt och på så sätt
vara det självklara valet för våra kunder och våra medarbetare.

Hållbarhet genomsyrar hela Bliwas verksamhet. Lika
centralt som det är i synen på våra kundrelationer eller
inom vår kapitalförvaltning är det när vi utvecklar
Bliwa som arbetsplats och som arbetsgivare. Vi vill
erbjuda en hälsosam arbetsmiljö där våra medarbetare mår bra, utvecklas och känner tillit, engagemang,
gemenskap och trygghet. Det handlar om att på bästa
sätt tillvarata medarbetares kunskaper och få alla att
känna mening och engagemang i det de gör, vilket
görs genom en tät dialog mellan medarbetare och chef
i våra månatliga check-in samtal. Utöver detta genomförs så kallade stanna-samtal löpande samt pulsmätningar i realtid för att få kontinuerliga inspel på vad vi

som arbetsgivare gör bra och vad vi kan förbättra samt
få kännedom om varför medarbetare väljer att arbeta
på Bliwa.
Bliwa är ett värderingsstyrt företag, med ömsesidigheten som ledstjärna och utöver ovan delar så är en
av nycklarna är att alla medarbetarna är med på
samma reda. Därför arbetar vi kontinuerligt med vår
grund, våra värderingar och vår vision.
Till sist, men inte minst, är även kompetensutveckling centralt och vi strävar efter att skapa en lärande
organisation. Att vara en attraktiva arbetsplats är viktigt idag och helt avgörande för framtida framgång.
Det är så vi både kan behålla våra duktiga medarbetare och knyta till oss den bästa nya kompetensen.
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Åtta globala mål i fokus
Bliwa arbetar aktivt med att i verksamheten stödja en hållbar
utveckling; på individnivå, på samhällsnivå och på global nivå. För
att göra största möjliga skillnad har vi valt att fokusera på åtta av
FN:s 17 globala mål.

3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar
och främja mental hälsa
3.8 Tillgängliggör sjukvård för alla

11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad
11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering
11.6 Minska städers miljöpåverkan
11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla

5.4 Värdesätt obetalt omsorgsarbete och främja delat ansvar i hushållet

12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande

12.6 Uppmuntra företag till att tillämpa hållbara metoder och
hållbarhetsredovisning.

7.2 Öka andelen förnybar energi i världen

13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till
klimatrelaterade katastrofer
13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringarna i politik och planering
13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar

8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla

16.3 Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till rättvisa

8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik

16.4 Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden

8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

16.5 Bekämpa korruption och mutor

8.10 Tillgång till bank- och försäkringstjänster samt finansiella tjänster för alla

16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande
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God hälsa och
välbefinnande

Jämställdhet

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors
möjlighet att kunna vara med och bidra till samhällets utveckling.
Genom att investera i hälsa bidrar vi till samhällets utveckling och
människors rätt till välbefinnande. Vi är glada och stolta över att
kunna vara med och bidra till ett starkare och friskare samhälle
genom våra investeringar i hälsosektorn samt genom vårt försäkringserbjudande som bidrar till att tillgängliggöra sjukvården.

En förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling av
samhället är jämställdhet mellan män och kvinnor - det har
bevisats att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan
könen bidrar till alla dimensioner av en hållbar utveckling.
Vi arbetar därför hårt för att vår verksamhet ska vara med
och bidra till ett jämlikt samhälle.

3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke
smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa

5.4 Värdesätt obetalt omsorgsarbete och främja delat
ansvar i hushållet

5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande

Bliwa erbjuder medarbetare ett flexibelt arbetsliv
som bland annat främjar delat ansvar i hushållet och
möjliggör ett jämställt hushåll.

Könsfördelningen i Bliwas ledningsgrupp är 28
procent män och 72 procent kvinnor. Andelen män i
ledande position är 35 procent och andelen kvinnor
i ledande position är 65 procent. Vår målsättning är
att ha en jämn könsfördelning i ledarroller.

Vi finansierar initiativ och teknologisk utveckling inom
bland annat medicinteknik och läkemedel genom vår
investering i SHB Hälsovård Tema.
Vi bidrar till att minska dödsfall till följd av ickesmittsamma sjukdomar och främja mental ohälsa
genom vår vårdförsäkring samt vårt samarbete med
BlueCall/Falck där vi erbjuder möjligheten att få
samtalsstöd vid psykisk ohälsa.

3.8 Tillgängliggör sjukvård för alla
Våra försäkringar gör sjukvård tillgänglig för fler
människor genom att vi erbjuder ett heltäckande
sortiment av vårdförsäkringsprodukter.
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Hållbar energi
för alla

Anställdas arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt

Tillgång till en hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena
bränslen är en förutsättning för att världen ska kunna möta de
utmaningar med ökade klimatförändringar som vi ställs inför. En
stor del av våra utsläpp beror på växthusgaser och hur vi utvinner,
omvandlar och använder fossil energi. Genom att ändra hur vi
producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till
el och energitjänster utan att skada vår planet. På Bliwa kan
vi vara med och bidra genom våra investeringar.

Bra arbetsvillkor för alla bidrar till en hållbar ekonomisk tillväxt och
är en positiv kraft för hela vår värld och för att skapa starka samhällen med god ekonomisk tillväxt. Vår verksamhet präglas av goda
arbetsvillkor och en säker arbetsmiljö, möjlighet för unga att
komma in på arbetsmarknaden samt tillgång till försäkringar som
bidrar till ett starkt skyddsnät för människor den dag det händer
något oförutsett.

7.2 Öka andelen förnybar energi i världen

8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor
med lika lön för alla

8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och
främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

Vår anställda kan känna sig trygga med att vi har
bra arbetsvillkor för alla då vi följer svensk lagstiftning
och de internationella konventioner som finns
inom arbetsrätten.
Vi har också ett nära samarbete med våra fackförbund som våra anställda är medlemmar i.

På Bliwa vill vi erbjuda en hälsosam arbetsmiljö
där våra medarbetare mår bra, utvecklas och
känner tillit, engagemang, gemenskap och trygghet. Vi har mål för den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön och nolltolerans mot alla
former av mobbning, kränkande särbehandling
och trakasserier. Regelbundna medarbetarsamtal och temperaturmätningar sätter vi
fokus på hur individen mår och bidrar till vår
övergripande målsättning.

Vi investerar i bolag som är verksamma inom förnyelsebar energi. Ett exempel är vårt innehav i JP Morgan
Infrastructure Fund. Innehaven i denna fond skapar
under ett år 5,9 GW förnyelsebar kapacitet, vilket
är tillräckligt för att tillgodose energibehovet i
hela Singapore.

8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik
Genom Bliwas studentpool främjar vi ungas anställning. Vi ger studenter möjlighet till relevant arbetslivserfarenhet och stärker samtidigt vårt varumärke bland
framtidens arbetskraft.

8.10 Tillgång till bank- och försäkringstjänster
samt finansiella tjänster för alla
Vårt försäkringserbjudande är en del av det
finansiella systemet. Genom vårt försäkringserbjudande når vi ut till många personer i Sverige
och är med och bidrar till att tillgängliggöra
försäkringsstjänster för alla.
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Hållbara städer
och samhällen

Hållbar konsumtion
och produktion

Hållbar stadsutveckling innebär bland annat ett hållbart byggande
och planering av bostäder. Genom vårt innehav i Granit Bostad får
vi vara med och skapa hållbara samhällen i tillväxtorter där
människor kan bo i många år framöver.

Vår planet innehåller en mängd olika resurser och tillgångar och
vi människor förbrukar just nu mer än vad vår planet klarar av
kopplat till påverkan på miljö, klimat och människors hälsa. För
att kunna vända detta krävs att vi människor minskar vårt avtryck
genom att ställa om till en hållbar konsumtion och produktion.
Genom vårt dagliga agerande på kontoret tillsammans med en
övergång till förnybar el tror vi kunna vara med och bidra
positivt till en hållbar omställning.

11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad
11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering
11.6 Minska städers miljöpåverkan
11.7 Skapa säkra och inkluderande
grönområden för alla

12.2 Hållbar förvaltning och användning
av naturresurser

12.6 Uppmuntra företag till att tillämpa hållbara
metoder och hållbarhetsredovisning

I den egna verksamheten handlar det om energieffektivisering och övergång till förnybar el, minskat
resande, minskade pappersutskrifter, källsortering
och minskat matsvinn och ökad användning av
digital mötesteknik.
Vi ställer högre krav på våra leverantörers
hållbarhetsstrategier och har också ett antal krav på
leverantörer och underleverantörer för att vara med
och bidra till en hållbar omställning av konsumtion
och produktion.

Genom vår ömsesidighet och transparens gentemot
våra kunder i vår hållbarhetsredovisning kan vi vara
med och bidra till transparens om hur vår bransch
bidrar till en hållbar omställning. Genom att vi även
redovisar vårt koldioxidavtryck i enlighet med Svensk
Försäkrings rekommendation är vi med och bidrar till
en stabil och bra hållbarhetsrapportering som är tillgänglig för alla våra ägare, kunder och andra som är
intresserade av vår verksamhet.

Vi äger fastigheter med fokus på energieffektivitet
genom våra innehav i Granit Bostad och Thule Real
Estate.
Genom våra investeringar bidrar vi till att fler har
möjligheten att bo i hållbara hyresrätter i svenska tillväxtorter där vi tar initiativ för att skapa trygghet och
integration samtidigt som vi minskar påverkan på vår
planet och klimat genom att satsa på grönområden i
anslutning till bostäderna. Genom våra innehav är vi
också med och minskar utsläppen av växthusgaser
och klimatpåverkan på vår planet.
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Bekämpa
klimatförändringarna
Att bekämpa klimatförändringarna är ett mål som påverkar hela
vår hållbarhetssträvan och som återkommer under samtliga våra
fokusområden. Vi undviker investeringar i fossila bränslen och
säkrar investeringar som bidrar till en positiv klimatpåverkan.

Fredliga och
inkluderande samhällen
Fredliga samhällen och frihet från våld är både ett grundläggande
mål och medel för hållbar utveckling, där ansvarsfulla institutioner
utgör grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter,
korruption och våld. Att stärka rättsstatsprincipen och främja
mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande
och hållbara samhällen.

13.1 Stärk motståndskraften mot och
anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer

13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringarna
i politik och planering

16.3 Främja rättssäkerhet
och säkerställ tillgång till rättvisa

försäkringsbedrägerier som sedan kan användas till
organiserad brottslighet.

Genom våra interna processer anpassar vi löpande vår
verksamhet till nya regelverk för att kunna stärka
motståndskraften och anpassningsförmågan till
klimatrelaterade katastrofer. Vi integrerar hållbarhetsrisker i vår företagsstyrning och riskhantering för att
kunna stärka vår motståndsförmåga och skydda vår
verksamhet från klimatrelaterade katastrofer som
riskerar att i slutändan påverka våra kunder.
Vi undviker investeringar i fossila bränslen och
investerar i stället i tillgångar som bidrar till en positiv
klimatpåverkan. Vårt koldioxidavtryck visar att vi är
med och bidrar till att bekämpa klimatförändringarna.
Via vårt interna hållbarhetsforum har vi fokus
på klimatfrågor och genom intern utbildning ökar
vi våra medarbetares kunskaper inom det
klimatrelaterade området.

Genom medlemskap i Svensk Försäkring och genom
att vi har signerat och efterlever FN:s principer för
ansvarfulla investeringar (PRI) är vi med och påverkar
branschen till att ställa om till en hållbar finansiell
sektor. Genom Svensk Försäkring kan vi även vara
med och påverka lagförslag så att de underlättar för
omställningen till en hållbar verksamhet.

Våra kunder kan känna sig trygga med att vi värnar
om rättssäkerhet och likabehandling i alla kundkontakter. För att säkerställa att kunden får en rättssäker behandling uppmuntrar vi våra kunder att vända
sig till Personförsäkringsnämnden och Allmänna
reklamationsnämnden om vi inte är överens i ett
ersättningsärende, och vi rättar oss alltid efter
nämndernas beslut.

16. 5 Bekämpa korruption och mutor

13.3 Öka kunskap och kapacitet för att
hantera klimatförändringar
Under året har vi ökat våra medarbetares interna kunskap genom att erbjuda utbildning kopplad till såväl
en hållbar kapitalförvaltning som grundläggande
kunskaper om hållbarhet och FN:s globala mål.
Framöver planerar vi ännu fler utbildningar inom
hållbarhet för att öka kompetensen och medvetenheten hos våra medarbetare.

Våra riktlinjer för etik och visselblåsning bidrar till ett
aktivt arbete mot all form av korruption och mutor.
Genom att vi ställer krav på våra leverantörer och
kunder säkerställer vi att de också har sunda värderingar och inte bidrar till korruption och mutor.
16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande
och representativt beslutsfattande

16.4 Bekämpa organiserad brottslighet
och olagliga finans- och vapenflöden
Våra kunder kan känna sig trygga med att Bliwa
bekämpar organiserad brottslighet och olagliga
finans- och vapenflöden. Genom vårt arbete avseende
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism säkerställer vi att vi inte utnyttjas för penningtvätt. Vi arbetar också förebyggande med screening av
sanktionslistor för att säkerställa att våra ersättningar
inte hamnar i olagliga finansiella flöden. Vi arbetar
vidare preventivt med att förhindra att vi utnyttjas av

Vår ömsesidiga bolagsform säkerställer ett representativt beslutsfattande med våra kunders intresse i
fokus. Genom att vi utformar vårt erbjudande i ömsesidig dialog med kunniga gruppföreträdare och samarbetspartner kan kunden känna sig trygg med att vi tillsammans tar fram ett bra och prisvärt försäkringserbjudande. Vi kallar oss affärsmässigt ömsesidiga,
och det betyder att vi i våra beslut styrs av att de ska
vara långsiktigt bra för våra kunder.
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